
Kopparmora Gård 
av Annika S Andersson                        
1/2 mantal frälse Kopparmora nr 1 i Värmdö socken, Väsby fjärding. 

Bild: Kopparmora Gård 1890

Under århundradena har markområdena på Värmdö vuxit på bekostnad av vattenområdena. Förr gick 
en viktig farled från Brevik, förbi Tuna, med anslutning till Torsbyfjärden vid det som idag är 
Hemmesta vägskäl. Från denna vattenled fanns också anslutning till viken mellan Evlinge och 
Kopparmora (Hinsaviken - Skrävlafjärden). 
Vid en vik av Skrävlafjärden, söder om Saltaröströmmen, låg Kopparmora gård. Viken kallas på 
dagens ekonomiska karta för Ladugårdsviken. I äldre tider sökte sig den längre in närmare 
gårdsbebyggelsen. Valet av boplats har följt liknande motiv som många andra gårdar i skärgården: en 
skyddad vik nära fiskevatten i kombination med odlingsmarker. Typiskt är också sättet att placera 
byggnaderna på en bergsknalle för att kunna spara den dyrbara odlingsmarken. 
Kopparmora finns omnämnt i handlingar sedan 1500-talet men eftersom uppodlingen av mark var en 
utdragen process får man anta att bosättarna slog sig ned här tidigare. Då inga förhistoriska lämningar 
är kända skedde detta troligen någon gång under medeltiden (ca 1050-1520). Den medeltida 
nybyggaren fann här en skyddad söderbacke att bosätta sig på, nära både en god hamnplats och 
odlingsbara marker. 



Nedan följer de årtal man känner till och olika sätt att stava gårdsnamnet på. Understruket 
uppmärksammas gårdens historia, dels lydande under andra gårdar och dels som självständig enhet.

1538 Kopermora 1 skattehemman självständig enhet. Man förtydligar med: Torp; gör inte smör, 
ved eller dagsverken.

1543 fanns en landbo noterad under Breviks Gård.
1545-53 Kopperemore 1 frälsehemman självständig enhet. 
1555 1 skattehemman självständig enhet.
1618 omnämns gården som Kopparmora torp (då var utsädet blott 1 tunna och skörden totalt 6 

lass hö) och
1640 Kåper Mora. 

1647 förlänades Mårten Blixencron skatten eller räntan av gården. Han förvärvade även 
jordäganderätten. På 1670-talet blev släkten Blixencron ägare till värmdösäteriet Väsby, 
varmed Kopparmora kom att lyda under denna gård. Det innebar att förutom att betala 
penningar var kopparmorabönderna skyldiga att bidra med en viss mängd gårdsprodukter per 
år, utföra dagsverken samt tillhandahålla skjuts.

1683 reducerades gården (=förläningarna togs tillbaka av staten), men Blixencrons arvingar bytte 
till sig Kopparmora mot en annan gård som de ägde. 
Med anledning av detta byte hölls syn på Kopparmora gård. Enligt denna var årliga utsädet 2 
tunnor och 16 lass hö skördades på ängarna. I mangården fanns: ett boningshus med torvtak, 
innehållande stuga, kammare och förstuga; två bodar, den ena med brädtak, den andra med 
barktak; portlider med granbarkstak och ett litet hemlighus. Uthusen var: stall, svin- och 
fårhus, trösklada, alla täckta med granbark och halm; fähus med vass och halmtak; ny 
badstuga med lave och ugn, täckt med torv. 

1704 sålde Blixencrons arvingar gården till friherre Carl Henrik Wattrang. 
1733 sålde Wattrangs arvingar gården till friherre Hans Psilander vars arvingar behöll gården tills
1756 då kaptenslöjtnanten F C Ankarstierna och hans hustru Vendela Hammarsköld blev ägare. 

Efter den sistnämndas död 
1790 övergick Kopparmora gård till översten D Nordenankar och blev därmed självständig. 

Därefter 
1795 tog hans måg kaptenen Nils Isidor Wetterling över, som samma år sålde den till 

operaskräddaren Niclas Skeppström. Dennes änka sålde 
1819 Kopparmora till bataljonspredikanten Benjamin Westman för 3 074 kr, i och med detta kom 

gården åter att lyda under Väsby säteri. Efter hans änkas död 
1846 gick gården i arv till hennes måg Per Fresk, som 
1851 sålde den till hemmansägaren Johan Erik Ekström på Småris gård för 5 333 kr. Efter hans 

änkas död avyttrar hennes arvingar 
1878 gården till ingeniör Hjalmar Ringblom för 12 500 kr, då den åter blev ett självständigt 

skattehemman.
1888 köpte landskanslisten Amadeus Flagge gården. Dennes änka Emma Flagge sålde  
1903 till vice häradshöfding Viktor Moll, som 
1932 skänkte den till sin dotter Gertrud Moll-Håkansson, med villkor att han och hans hustru 

under sin livstid skulle äga disponera fastigheten. 
1963 köpte Hyresgästernas Sparkasse & Byggnadsföreningars Riksförbund upa i Stockholm 

(HSB) Kopparmora Gård som då bestod av 100,3 hektar land och 0,2 hektar vatten. 
HSB köpte även grannfastigheterna Småris 1:3 av Bertil Swartling (som köpt fastigheten 1927 av 
Torsten Kreuger) samt Skrävlan 1:1 och Tuna 1:1 av Torsten Kreuger och slog ihop alla fyra till det 
som blev Norra och sedermera Södra Kopparmora.

Anledningen till den slutliga försäljningen till HSB var att arrendatorn inte orkade längre men också 
för att mansgårdsbyggnaden var i stort behov av renovering. 
HSB rev samtliga byggnader utom kvarnen, mangårdsbyggnaden, badhuset, gamla boningshuset, 
drängstugan och ladugården under perioden 1963-65. Mangårdsbyggnaden användes av HSB till 
försäljningskontor och övernattning för hantverkare, därefter revs den och kvarnen under perioden 
1968-69. Värmdö Skeppslags Fornminnesförening erbjöds dock delar av kvarnen, vilka hämtades och 
finns i föreningens ägo.



Gårdsnamnet
Förleden koppar- har inte med metallen att göra. Troligtvis kommer förleden från fornsvenskans 
koppare som betyder åderlåtare eller fältskär, d v s en i äldre tider sjukvårdskunnig person som kan ha 
bott på gården, troligen redan på medeltiden eftersom gårdsnamnet finns upptaget i handlingar från 
1530-talet. 

Betydelsen av efterleden -mora är skiftande, det kan betyda ägomark. På vissa platser betyder ordet 
sumpig/sank granskog eller äng. Efterleden, som är en böjningsform av ordet mor (jämför moras – 
sumpmark), kan även betyda däld/liten dal med tät skog. Kanske syftar namnet just på Kopparmoras 
skogskantade dalgång, där det höga Norrstuguberget (idag Saltaröberget) i öster bidrar till att ge 
platsen en speciell karaktär. 

Rysshärjningarna
Den ryske tsaren ville ha fred, men förhandlingarna med Sverige gick trögt. Därför skickade han sin 
flotta genom skärgården mot Stockholm. Flottan skövlade och satte eld på allt som kom i dess väg. 
Svenskarna fick stopp på anfallet först vid Stäket, där ryssarna led ett stort nederlag och fick vända 
hem igen.
Det finns inte några arkivaliska belägg för att Kopparmora brändes ned vid rysshärjningarna 1719. 
Uppgifter finns som säger att de ryska flottstyrkorna aldrig trängde sig in i Saltaröströmmen, dessutom 
finns en vindflöjel från 1704 bevarad samt en kugge från kvarnhjulet med årtal 1698 inbränt. 

Fakta och anekdoter under sista ägarinnan av gården, Gertrud Moll-Håkanssons 
tid 1903-63

Boskapen
På gården fanns 10 kor, 3 hästar, grisar och höns. Även ägarfamiljen hade höns som de tog med sig på 
somrarna från vinterbostaden i Saltsjöbaden. Då fick hönsen åka båt medan herrskapet tog den säkrare 
landvägen med häst och vagn. 
 
Ägorna
Gränsen gick i öster vid Norrstuguberget (idag Saltaröberget), vidare mot Småris och i söder vid Norra 
Kopparmoras fotbollsplan (som för övrigt var en åker) för att i väster via Knippedalen gå ner till 
Hinsaviken. 

På ängen ner till nuvarande barnbadet gick kor och betade. Den kallades Saltmanstäppan (täppa är en 
liten åkerlapp).

Andra åkrar är Ladugårdsgärde, som låg där båtuppställningsplatsen idag är belägen samt Hemgärdet, 
som tar vid och sträcker sig fram till Saltarövägen. Sista åkern före Småris kallades för Storkärret och 
började där Södra Kopparmora dagis ligger och fortsatte bortåt, förbi nuvarande fotbollsplan.

Ivar Krügers båt Loris låg i Hinsaviken på 1940-talet. Det var så att Ivars bror Torsten ägde mycket 
mark på Värmdö, bl a Småris, Tuna och marken runt Jaktstugan vars väg börjar mitt emot Norra 
Kopparmoras första infart. 

Badhuset låg vid barnbadet och där fanns en naturlig sandstrand. Strax intill badhuset fanns en liten 
brygga vars fundament är synligt än idag. 

Kopparmorabarnen hade även en trampolin vars infästningar finns kvar i berget precis ovanför gamla 
mastkransfundamentet. Trampolinen tillverkades av Carl Larsson och hans son Gösta på 1930-talet.

Ungefär vid nuvarande brygga 1 kokade man tvätt i en pannmur d v s en eldstad med gryta under 
sommarhalvåret. På vintern fick rättaren lov att använda herrskapets tvättstuga.

Från smedjan kan man skönja en väg upp på berget ovanför bryggorna. Den har inte varit i bruk under 
1900-talet och är troligtvis flera hundra år gammal.



Till vänster om mangårdsbyggnaden anlades i slutet av 1800-talet en fruktträdgård och vid ingången 
till den göt Rättare Carl Larsson 1937 ett par grindstolpar i cement som fortfarande står kvar.

Kuriosa
Nuvarande Saltarövägen byggdes 1939 som statligt nödhjälpsarbete, s k AK-väg (Arbetslöshets 
Kommissionen). Före dess gick en slingrig väg genom nuvarande Norra Kopparmora. Om backen vid 
nuvarande Utbordarvägen berättas att den kallades Skrävlabacken och där skenade hästarna för att den 
var så brant. Innan Saltarövägen byggdes körde bussen till Älvsby Gård som var ändhållplats och 
därifrån hämtades gästerna med häst och vagn.

Om man går längs med vattnet från badet bort mot Hinsaviken passerar man 4 gropar. Det är 
latringropar, något som var vanligt förekommande i skärgården från mitten av 1800-talet fram till 
1889, då sopanläggningen i Lövsta invigdes. Man skeppade helt enkelt latrin från Stockholm i pråmar 
och fyllde på i groparna. Gården beställde latrin, som användes till gödsel på åkrarna.

Efter groparna ligger Knippedalen, en långsmal äng där kor gick och betade. Vänder man sig mot 
vattnet ser man Storholmen som på Gertruds tid kallades Spökholmen, för man sa att det spökade i 
huset som låg där. 

Bild: Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden
Ingenjör Hjalmar Ringblom, som köpte Kopparmora Gård 1878 uppförde mangårdsbyggnaden, den 
blev troligtvis klar 1885 eftersom Ringblom flyttade till gården det året. 
Huset placerades på en del av åkergärdet strax nedanför den gamla tomtplatsen och en trädgård 
anlades runt huset. Att placera huset på bördig åkermark var ovanligt på den tiden eftersom jorden 
ansågs alltför värdefull.

1888 köpte landskanslisten Amadeus Flagge gården och byggde till mangårdsbyggnaden troligtvis 
1889 eftersom en vindflöjel finns bevarad med det årtalet. Denna vindflöjel är renoverad och uppsatt 
på ladugården som ännu finns kvar. Man antar att den högra delen är äldst, dessutom är flaggstången 
placerad mitt för den.



Rumsfördelningen var enligt följande:

Nedre våningen
Salen
Förmaket
Badrummet
Blomsterrummet (Veranda på högra gaveln. Där fanns hyllor för blommorna.)
Skrivrummet
Sängkammaren
Kökskammaren
Köket
Glasverandan
Tamburen

Övre våningen
Sydöstra rummet
Nordöstra rummet
Sydvästra rummet
Nordvästra rummet

Det fanns många kakelugnar i huset. Rinnande vatten drogs aldrig in och elen kom först i början av 
1950-talet, dessförinnan löste man kylfrågan genom att ta is från isstacken som låg bakom logen. 
Isstacken bestod av isblock som sågades upp från sjön på vintrarna. Man la dem i en hög och täckte 
med sågspån. I huset fanns ett isskåp tillverkat av trä och insidan klädd med zinkplåt.
Telefonen installerades på 1940-talet och "telefonnumret" var Värmdö 18, som inte uttalades arton 
utan ett åtta. 

Bild: Gamla boningshuset

Gamla boningshuset
Är ett av de hus som finns kvar och kallas idag för Röda Huset. Troligen gårdens ursprungliga 
boningshus. 

Huset representerar ett byggnadsskick som var i bruk hos allmogen från 1700-talet till omkring 1850. 
Det är knuttimrat och vissa detaljer tyder också på att det har byggts till på längden och kanske även 
på höjden. De öppna spisarna samt dörrarna och dörrfodren på övervåningen är daterade till omkring 
1840.



Farstun utökades till 2 våningar med glasveranda i början av 1900-talet men byggdes in 1942.
Samma år skedde den senaste renoveringen som ledde fram till dagens utseende. Då sågades 
knutlådorna av och dagens fasspontpanel tillkom, liksom troligtvis stengrundens betongförstärkning. 

Eftersom mangårdsbyggnaden användes som sommarnöje från 1888 och framåt, blev det nödvändigt 
att anlita en rättare (anställd av ägaren) eller arrendator (hyr av ägaren och behåller all avkastning) för 
den dagliga driften av gården. De bodde då med sina stora familjer i detta hus. Dessa är:

1888-1893 Rättare Carl Wilhelm Björkman
1894-1895 Rättare Johan Fredrik Eriksson
1897-1905 Arrendator Carl Gustaf Jansson
1906-1909 Rättare Klas Alfred Andersson
1909-1920 Arrendator Karl August Olsson
1920-1923 Befallningsman Arvid Emanuel Nyström
1923-1930 Befallningsman Axel Bernhard Sevelin
1930-1931 Inspektör Alfred Ekbergh
1931-1942 Rättare Karl Johan Larsson
1942-1962 Arrendator Sven Elis Eriksson

Under 1930-talet såg rumsfördelningen ut som följer:

På nedervåningen låg finrummet till höger och köket till vänster.
I det vänstra rummet på övervåningen som föräldrarna och det högra var barnens sovrum på vintern. 
Under sommarhalvåret förvandlades detta till drängrum och barnen sov då i övre glasverandan. 

Drängstugan
Ytterligare ett av de kvarvarande husen. Enligt hörsägen byggd under 1700-talet. 
På 1930-talet användes den bl a till mangelbod och att kärna smör i. 
Bild: Drängstugan

Gårdskvarnen
Då Mårten Blixencron förvärvade gården 1647 uppförde han en väderkvarn av typen stolpkvarn med 
kvarnverket helt av trä, som 1704 var förfallen. Eftersom det finns en vindflöjel bevarad i 
Fritidsstugeföreningen Kopparmoras ägo med årtalet 1704 och som satt på kvarnen får man anta att 
den genomgick en omfattande renovering då friherre Carl Henrik Wattrang köpte gården. En kugge till 
kvarnhjulet finns bevarad med årtal 1698 inbränt. Det fanns 2 kvarnstenar.

Riktigt när kvarnen slutade användas vet man inte men under 1900-talet var den en lekplats för 
gårdens barn. 

När HSB hade köpt Kopparmora Gård och efter avstyckningen lämnade över till nybildade 
Fritidsstugeföreningen Kopparmora erbjöd sig HSB att renovera kvarnen men styrelsen avböjde med 
motiveringen att det kunde ske olyckor eftersom barnen gärna höll till där.   
Kvarnen revs då och trädetaljer + kvarnstenarna skänktes till Värmdö Skeppslags Fornminnesförening 
och finns till beskådan på hembygdsmuseet vid Värmdö kyrka. 



Bild: Kvarnen Bild: Kuggen                 Bild: Vindflöjeln      

Ekonomibyggnaderna
Det enda man med säkerhet vet är att Amadeus Flagge som köpte gården 1888 satte 
ekonomibyggnaderna i gott skick. 

Ladugården, som finns kvar än idag och används av Kopparmora Båtklubb, är daterad till perioden 
1850-1890. Då hade den rött tegeltak.
På skissen över ladugården är ”Mjölkbod” inritad. Det var en lucka i väggen från vilken man sålde 
mjölk till traktens folk. Ofta var det barnen som rodde över Skrävlafjärden eller gick till fots för att 
köpa mjölk och Gud nåde den som inte stod ordentligt i kön och väntade på sin tur!

Skiss över ladugården



Ordlista och förkortningar
befallningsman = övervakade arbetet på en större lantgård (nutidens arbetsledare)
fjärding = en fjärdedel av en härad
frälse = adelsman med skattefrihet
frälsehemman = hemmanet ligger under en frälsegård (adlig) till vilken man betalade skatter och 
räntor. Man kan säga att frälsegården var frälst från skatt till staten.
förläna = överlämna åt någon ursprungligen på viss tid. Det var olika former av inkomstkällor (t ex 
skatt eller ränta av en gård) som lön för en tjänst eller innehaft ämbete.
hemman = gård av viss storlek, se mantal
härad = mindre rätts- och förvaltningsområde med eget ting inom ett landskap. En härad var indelad i 
flera fjärdingar. Härad har funnits/använts i Svealand sedan mitten av 1300-talet och upphörde 1946, 
då områdena indelades i fögderier. I kustområdena motsvarades häraden av skeppslag.
landbo = landbonde, brukare av annans gård
mantal = måttenhet för gårdar från 1630-talet, kommer från ordet hemmantal. 1 mantal var 
normstorleken för en gård, som gav full bärgning åt en bonde med familj. Enheterna ½ och ¼ mantal 
användes också.
skattehemman = hemmanet betalar skatt till staten
socken = kyrklig församling, har funnits sedan medeltiden (c:a 1050-1520) 
säteri = gård som är frälst från skatt

Källor
• En bok om Värmdö Skeppslag: Axel Qvist
• Vårt Kopparmora: Styrelsen för Fritidsstugeföreningen Kopparmora hösten 1993
• Lagfartsbok: Södra Roslags Tingsrätt
• Värmdö skeppslag vid 1500-talets mitt: Uppsats för 60 poäng, Jarl Torbackes seminarium, vt 1981 

av Mats Burell
• Kulturhistorisk värdering Kopparmora Gård, Värmdö kommun: Johan Aspfors
• Bouppteckning, Amadeus Flagge: Stadsarkivet
• Intervjuer med Gertrud Moll-Håkansson, Kai Moll-Håkansson, Björn Moll-Håkansson, Doris 

Sigvardsson född Larsson, Rune Larsson, Ingvar Eriksson och Berit Wirén; barnbarnsbarn till 
Mjölnare Fredrik Andersson

• Husförhörslängder: Värmdö församlings pastorsexpedition
• Svenskt ortnamnslexikon
• Nationalencyklopedin
• Byggnadsvårdare Sven Erik Sihlberg
• Stockholms Renhållningsväsende: Karl Tingsten
• Vägverkets museums ”Väghistoriska karta”
• Geometrisch Charte Bok Öf:r Ferentuna och Wermdöö härader, från omkring 1640
• Geometrisch Charte öfver Kopparmora uti Uppland, Wärmdö socken och Wäsby fierding beläget, 

1704
• Plankarta 1963 till plan 157, Värmdö Kommun

Foton + skisser
• Hovfotograf Per Ludvig Quist (far till Axel Quist) = bilden på Kopparmora Gård 1890
• Ur familjen Larssons fotoalbum = Gamla boningshuset, Doris Larsson vid gamla boningshusets 

glasveranda, Smedjan, Carl Larsson med familj 
• Kopparmora båtklubbs arkiv = bilden på Gamla boningshuset och jordkällaren
• Fred Andersson = bilderna på vindflöjeln från 1704 och kuggen från 1698
• Beppe Backlund = bilden på vindflöjeln från 1889
• Fotograf Kai Moll-Håkansson = övriga bilder
• Beppe Backlund = layout på skisserna
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